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  EGÉSZSÉG  

NEM MINDEGY,  
MILYEN TÍPUS
A gerincferdülésnek több tí

pusa ismert, és ezen belül is 

sokféle létezik. Az egyik fel

osztás szerint a gerincferdülés 

(sco lio sis) egyik típusa a funk

cionális scoliosis, amikor a ge

rinc oldalirányú elhajlását nem 

követi a csigolya torziója, azaz 

elcsavarodása, így bordapúp 

nem alakul ki, előrehajlított 

vagy fekvő helyzetben a gör

bület eltűnik. Ez kialakulhat 

hosszan tartó egyoldalú terhe

lés következtében, legyen ez 

szimpla hétköznapi tevékeny

ség vagy akár rendszeresen 

végzett aszimmetrikus sport, 

de a hirtelen növekedés, az 

izomzat nem megfelelő adap

tálódása is oka lehet.

A másik nagy csoport 

a strukturális scoliosis, ahol 

már a gerinc háromdimenziós 

elváltozásáról beszélünk. Ezen 

a csoporton belül, az idiopa

thiás (ismeretlen eredetű) 

strukturális scoliosis az, mely 

az összes gerincferdülés 80

90 százalékát teszi ki. Mint 

ahogy a nevében is benne van, 

kialakulásának oka ismeretlen.

Mindez azért lényeges, mert 

nem mindegy, hogy milyen 

típusú gerincferdüléssel állunk 

szemben, hány éves korban 

jelenik meg és milyen lokali

zációjú. A betegség típusának 

megfelelően kell dönteni 

a mozgásról.

ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ 
MOZGÁS
Az egyén gerincferdülésének 

típusától, életkorától, gerinc

ferdülésének nagyságától és 

az adott sporttól függ, hogy 

jót tesze vagy éppen árt 

az edzés. Az aszimmetrikus 

sportok, mint a tenisz, a vívás 

– főleg, ha pont a görbületbe 

erősítenek bele, különösen, 

ha még aktív, növekedésben 

lévő, idiopathiás gerincferdü

léses egyénről van szó – nem 

bizonyulnak jó választásnak, 

sőt – figyelmeztet Rajnay Ka

talin.

Tény, hogy ilyen esetekben 

is fontos a mozgás, a sport, de 

nem ez az elsődleges, hiszen 

ezeknek a gyerekeknek, ka

maszoknak a legtöbb esetben 

éveken át (míg a növekedésük 

le nem zárul) a gerincferdü

lésük rosszabbodása várható. 

Épp ezért egyénre szabott, 

speciális, korrekciós gyógytor

nát kell/kellene végezniük, sok 

esetben pedig fűzőt is visel

niük. Ebben az életkorban és 

ilyen típusú gerincferdüléssel 

az aszimmetriát erősítő sport

tal árthatunk is.

Felnőtteknél más a hely

zet, ugyanis a gerincferdülés 

rosszabbodásával már csak 

bizonyos fokú gerincferdü

lés esetében lehet számolni, 

azonban 4050 Cobbfok 

feletti gerincferdülésnél ese

tükben is javasolt a rendszeres 

korrekciós gyógytorna végzése 

sportolás mellett.

A lényeg, hogy sportolni 

szabad és kell is, csak nem 

mindegy, hogy mit, az minden 

esetben az adott személy pa

ramétereitől függ.

MIT TEHETÜNK?
Felnőttek esetében az inten

zív gyógytornát gerincferdü

lés esetén idővel lehet csök

kenteni, viszont fontos, hogy 

a már korábban megtanult 

korrekciókat lehetőség sze

rint alkalmazzuk az edzések 

során is, a korrekciós gyógy

torna gyakorlataiból legalább 

néhányat építsünk bele 

akár a bemelegítésbe, akár 

a törzs időbe, főleg, ha 4050 

Cobbfok feletti gerincferdü

lésünk van.

Az ülő életmód ellensú

lyozására, ugyanúgy, mint 

mindenkinek, ajánlott heti 

rendszerességgel például 

gerinctornát, funkcionális 

tréninget végezni a mélytörzs

stabilizáló izmok erősítésére, 

valamint kardioedzést az álló

képesség növelésére. Tanácsos 

olyan sporttevékenységet 

választani, amely nem ró ext

ra terhelést a gerincre és nem 

okoz panaszt!

A még növekedésben lévő 

gyermekeknél, kamaszoknál 

a gerincferdülés típusának és 

mértékének megfelelően kell 

mérlegelni a versenysportot, 

a nagy ugrásokkal, ütkö

zéssel, hátrahajlásokkal járó 

vagy aszimmetrikus terhelést 

adó sportokat. A korrekciós, 

egyénre szabott gyógytor

na az ő esetükben minden

nap, lehetőség szerint félegy 

óra időtartamban végzendő, 

kiegészítve heti kéthárom al

kalommal kardioedzéssel. 

Megfelelő sport választá

sával azonban, mint például 

falmászás, kifejezetten tá

mogathatjuk a gerincferdülés 

kezelését, javulását, fontos 

azonban tisztában lenni az

zal, hogy a sport önmagában 

nem a gerincferdülés terá

piája, tehát strukturális ge

rincferdüléses gyermeket el

sődlegesen például ne úszni 

küldjünk annak reményében, 

hogy ettől majd helyrejön 

a gerincferdülése. Ússzon, 

ha szeret, de csak kiegészí

tésként, az egyénre szabott 

terápia mellett. 

GYÓGYULÁS, 
ÁLLAPOTJAVULÁS, 
SZINTEN TARTÁS
A funkcionális scoliosisok 

időben történő felismerés 

esetén tartásjavító tornával, 

a gerinc izmainak megerő

sítésével, szükség szerint 

korrekciós gyógytornával ki

egészítve, illetve adott esetben 

a lábhossz különbség kiegyen

lítésével meggyógyulnak.  

A strukturális scoliosi

soknál a legtöbb esetben 

romlással lehet számolni, 

ezért még hangsúlyosabb 

az időfaktor mind a felisme

résben, mind a konzervatív 

terápia elkezdésében, amin 

a görbület mértékétől füg

gően, az egyénre szabott, 

speciális korrekciós gyógy

tornát és fűzőkezelést értjük. 

Kisfokú görbület nagyon jól 

kezelhető, romlása meg

előzhető, és akár teljes gyó

gyulás is elérhető az időben 

elkezdett, személyre szabott 

terápiával. Nagyfokú ge

rincferdülések esetén kisebb 

mértékű javulásra, illetve 

szinten tartásra lehet szá

mítani. Súlyosabb mértékű 

görbületeknél (5060 Cobb 

felett) azonban már műtét is 

szükségessé válik. | DF

ÉLET GERINCFERDÜLÉSSEL

Van, akit a mozgásszegény életmód, mást éppen ellenkezőleg, a túlzás-
ba vitt aktivitás, megint mást pedig a genetikai adottságai miatt kísér 
el élete végéig a gerincferdülése. Mire figyeljünk, ha ezzel az állapottal 
élünk? Rajnay Kata gyógytornásszal beszélgettünk. | SZÖVEG: SZALKA ANDREA

A még növekedésben lévő  
gyermekeknél, kamaszoknál a gerinc-
ferdülés típusának és mértékének meg-
felelően a korrekciós, egyénre szabott 
gyógytorna mindennap, lehetőség sze-
rint fél-egy óra időtartamban végzendő, 
kiegészítve heti két-három alkalommal 
kardioedzéssel. 
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